STADSBESTUUR
BLANKENBERGE

Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge
Zitting van 01 juli 2008
Aanwezig: Philip Konings, voorzitter;
Ludo Monset, burgemeester;
Ignace Lauwagie, Patrick De Klerck, Pierre Bisschop, Catherine Verburgh en Catharine
Van Ryssel, schepenen;
Ivan De Clerck, schepen – voorzitter OCMW;
Jeannine Stevens, Johan Van Eeghem, Piet Wittevrongel, Roger Catrysse, Nadine
Pauwels-Devos, Jeannine Puype, Björn Prasse, Jurgen Content, Jeannine Jacobs, Jessie
Vandenbon, Roland Heggerick, Lucien Lutters, Brigitte Dobbelaere-Van de Walle, Luc
Simoens, Lydie Van Craeynest, Danny Lauwers, Patrick Kina en Stefanie De Deyne,
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TITEL : SPORTDIENST : SUBSIDIEREGLEMENT VERPLAATSINGEN VAN
SPORTVERENIGINGEN
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving terzake;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2000 waarbij het subsidiereglement voor verplaatsingen
van sportverenigingen werd vastgelegd;
Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad op 02 juni 2008;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :

Enig artikel: Het subsidiereglement verplaatsingen van sportverenigingen geldt vanaf de dossiers van het
seizoen 2007-2008 en wordt als volgt gewijzigd:

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VERPLAATSINGEN VAN
SPORTVERENIGINGEN.
Art. 1 Doelstellingen
Het reglement heeft tot doel de sportverenigingen die binnen hun werking verplaatsingen organiseren te
steunen.
Art. 2 Besluitvorming
Na het inwinnen van advies van de Stedelijke Sportraad beslist het College van Burgemeester en
Schepenen over het toekennen van de verplaatsingssubsidie binnen de budgettaire mogelijkheden
voorzien in de begroting.
Art. 3 Criteria
-

de vereniging moet erkend zijn
enkel verplaatsingen op het Belgisch grondgebied komen in aanmerking
het betreft verplaatsingen in volgend kader:
- georganiseerde competitie (erkend door federatie, liga, bond…)
- tornooien met officieel karakter (erkend door een federatie, liga, bond…) en kaderend in een
geheel zoals bijvoorbeeld een regelmatigheidscriterium, bekertornooi, ….

Art. 4 Verdelingscriteria bij het berekenen van de subsidies.
- Het totaal aantal kilometers per vereniging (jeugd en volwassenen) maal of gedeeld door de factor
toegekend via onderstaande tabel in verband met het aantal deelnemende sporters.

- Voor de ploegsporten geldt het maximum aantal mogelijke deelnemers op het scheidsrechterblad.
Ingeval van onduidelijkheden wordt steeds het principe van het gemiddelde gehanteerd. Voor de andere
sporten geldt het gemiddelde effectief deelnemende sporters.
-

Minder dan 6 : aantal kilometers delen door 2

-

6 tot en met 10 : aantal kilometers maal 1

-

11 en meer : aantal kilometers maal 2

- Op basis van het resultaat van bovenstaande punten wordt een procentuele verdeling gemaakt van het
totale subsidiebedrag die in de begroting werd ingeschreven.
Art. 5 Modaliteiten van betoelaging
-

Er wordt jaarlijks een subsidie verleend voor de verplaatsingskosten van de in aanmerking komende
verenigingen

-

Een vereniging kan maximaal de helft van het in de begroting ingeschreven bedrag ontvangen

-

De uitbetaling geschiedt na het voorleggen van de modaliteitstukken en na controle ervan door een
aangestelde van het College van Burgemeester en Schepenen

-

De betaling zal gebeuren na gunstig advies van de controlerende ambtenaar binnen de termijn
noodzakelijk voor de administratieve afhandeling door de stadskas

-

De vereniging moet over een eigen rekening bij een financiële instelling beschikken

Art. 6 De aanvraagprocedure
De aanvraag tot subsidiëring dient op de daartoe bestemde formulieren, met in bijlage de officiële
stukken, uiterlijk op 15 oktober ingediend te worden bij het stadsbestuur. De gevraagde gegevens hebben
betrekking op het voorbije werkjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus.
Op basis van de officiële kalenders en bewijsstukken zal de sportdienst op uniforme wijze de afstanden
berekenen. De vereniging dient er wel voor te zorgen dat bestemmingsplaatsen duidelijk verwijzen naar
de naam van gemeente of stad waar de actie doorging.
De aanvraag moet op volgend adres ingediend worden: Stedelijke Sportdienst, A.Van Ackersquare 1 te
8370 Blankenberge.
Art. 7 Betwistingen
Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd om alle onderzoeken en controles in te stellen,
alle documenten te doen voorleggen en alle maatregelen te treffen die ze nodig of nuttige acht om na te
gaan of de subsidie voor het juiste doel is aangewend.
Elke betwisting betreffende dit reglement en zijn toepassing wordt voorgelegd en beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens of onvolledige gegevens zijn verstrekt, indien blijkt dat de
voorwaarden van onderhavig reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan het College van
Burgemeester Schepenen beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende toelage.
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